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Sinds 30.06.2009 zijn de niet handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich in te 

schrijven in de KBO. Landbouwers (zowel als natuurlijk persoon, rechtspersoon of als leden van een 

feitelijke vereniging) vallen binnen deze categorie. 

 

De inschrijving in de KBO is wettelijk verplicht (art. 4 van de KBO wet van 16.01.2003 en KB van 

22.06.2009). Er worden sancties voorzien voor wie (landbouw)activiteiten verricht die niet 

ingeschreven zijn (art. 62 KBO wet van 16.01.2003).  

 

Bovendien zal de landbouwer die niet over een ondernemingsnummer en 

vestigingseenheidsnummer beschikt, problemen ondervinden bij andere overheidsdiensten, zoals 

FOD financiën (BTW), FAVV (bij het bekomen van toelatingen en erkenningen) etc.  

 

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVV-

activiteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7. 

 

 

Bent u een landbouwer die al zijn activiteiten uitoefent: 

- via een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (BVBA, landbouwvennootschap etc.)? 

of  

- via een feitelijke vereniging (vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid)? 

���� lees dan verder op pagina 6 (speciale gevallen) 

 

Bent u een landbouwer die zijn activiteiten uitoefent als onderneming natuurlijk persoon?  

���� lees dan hier verder 

 

 

Het is uitermate belangrijk voor de landbouwer om volgende zaken na te gaan:  

 

1. Heb ik een ondernemingsnummer? 

2. Heb ik een hoedanigheid “niet handelsonderneming naar privaat 

recht”? 

3. Heb ik één of meerdere vestigingseenheden? 

4. Is de andere informatie over mijn onderneming en VE correct?  

 

 

Wat met bovenstaande termen bedoeld wordt, komt hieronder aan bod.  
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Heb ik al een ondernemingsnummer? 

Heb ik een hoedanigheid “niet handelsonderneming naar privaat recht”? 

Heb ik één of meerdere vestigingseenheden?  
 

De meeste landbouwers beschikken al over een ondernemingsnummer omdat ze BTW plichtig zijn.  

  

Het ondernemingsnummer wordt vaak in de volksmond het “btw nummer” genoemd.  

 

Via de public search kunt u nagaan of u al een ondernemingsnummer heeft:  

http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html 

 

Indien u niet over internet beschikt, kunt u de helpdesk van de KBO telefonisch contacteren (02 277 

64 00) om te vragen of u in orde bent met uw inschrijving in de KBO.  

 

Via de public search kunt u opzoeken op basis van uw naam en postcode / gemeente.  

 
Resultaat bekomen met de naam “Lammens” en “9290” of met de naam “Lemmens” en“Berlare”. 

 

 
 

Els Lammens heeft een ondernemingsnummer. Als u op het nummer klikt, komt u op een pagina 

terecht met gedetailleerde informatie over de onderneming (adres, startdatum, activiteiten etc.).  

 

Resultaat: 
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In de rubriek hoedanigheden dient u na te gaan of u wel degelijk de hoedanigheid “niet 

handelsonderneming naar privaat recht (NHO)” heeft.  

 

U dient niet alleen over een ondernemingsnummer te beschikken, maar eveneens over een 

vestigingseenheidsnummer (VE). De vestigingseenheid is de plaats waar u uw activiteiten 

uitoefent. U kunt dus meerdere vestigingseenheden hebben, maar er dient minimum 1 VE 

ingeschreven te zijn!  

Bij “Aantal vestigingseenheden (VE)” kunt u zien of u een VE heeft of niet (er moet 1, 2, 3 of 

meer staan).  

 

Als u op “gegevens en activiteiten per VE” klikt, krijgt u de gedetailleerde informatie over de VE 

(adres, activiteiten, toelatingen). Vanaf december 2012 zult u hier ook een link vinden naar foodweb 

van het FAVV, alwaar u uw toelatingen en erkenningen kunt bekijken.  

(Ter info, de activiteiten in KBO worden geregistreerd door middel van de Nacebelcodes. Dit zijn niet 

dezelfde codes die gebruikt worden door het FAVV. ) 

 

 
 

  Besluit:  

  Via de public search dient u vier zaken na te gaan:  

5. Heb ik een ondernemingsnummer? 

6. Heb ik een hoedanigheid “niet handelsonderneming naar privaat recht”? 

7. Heb ik één of meerdere vestigingseenheden? 

8. Is de andere informatie over mijn onderneming en VE correct?  

 

 

In ons voorbeeld is de onderneming volledig in orde: ze beschikt over een ondernemingsnummer, 

heeft een hoedanigheid als niet handelsonderneming en ze heeft ten minste een 

vestigingseenheidsnummer.  
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Nu overlopen we wat u kunt doen indien bovenstaande zaken niet in orde zijn.  

 

Mijn gegevens, gecontroleerd via de public search zijn niet in orde: 
 

1. Ik heb geen ondernemingsnummer, wat moet ik doen?  

 

Afhankelijk van de begindatum van uw activiteit, is de te ondernemen stap anders:  

 

Ik ben gestart VOOR 30.06.2009 

 

Ik vul het formulier 1 in bijlage in en stuur het naar de KBO Beheersdienst, 

waar mijn inschrijving gratis zal gebeuren.  

 

Ik ben gestart NA 30.06.2009 

U dient naar een erkend ondernemingsloket (OLK) te gaan om u in te 

schrijven. Deze eerste inschrijving is gratis. Op onze site vindt u een 

overzicht van alle erkende loketten:  

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/

ondernemingsloket/ 

 

 

2. Ik heb een ondernemingsnummer, maar geen hoedanigheid niet handelsonderneming 

(NHO), wat moet ik doen?  

 

Afhankelijk van de begindatum van uw activiteit, is de te ondernemen stap anders:  

 

Ik ben gestart VOOR 30.06.2009 

 

Ik vul het formulier 2 in bijlage in en stuur het naar de KBO Beheersdienst, 

waar deze aanvulling gratis zal gebeuren.  

 

Ik ben gestart NA 30.06.2009 

U zou normaalgezien over een hoedanigheid NHO moeten beschikken. Indien 

dit niet zo is, gaat u best terug naar het erkend ondernemingsloket (OLK) 

waar u zich heeft ingeschreven, dan kunnen ze dit gratis rechtzetten. 

 

 

3. Ik heb een ondernemingsnummer, maar geen vestigingseenheidsnummer(s), wat moet ik 

doen?  

 

Afhankelijk van de begindatum van uw activiteit, is de te ondernemen stap anders:  

 

Ik ben gestart VOOR 30.06.2009 

 

Ik vul het formulier 3 in bijlage in en stuur het naar de KBO Beheersdienst, 

waar mijn inschrijving gratis zal gebeuren.  

 

Als niet handelsonderneming is het mogelijk om zelf en gratis via internet uw VE in te 

schrijven. U kunt eveneens uw adres wijzigen of nieuwe activiteiten toevoegen. U 

kunt een mandaat geven aan bv. uw boekhouder om dit in uw plaats te doen. Voor 

meer informatie: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/ond/PriS/ 
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Ik start mijn VE NA 30.06.2009 

U dient naar een erkend ondernemingsloket (OLK) te gaan om uw VE in te 

schrijven. Deze inschrijving is betalend. Op onze site vindt u een overzicht van 

alle erkende loketten:  

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/oprichting/

ondernemingsloket/ 

 

Als niet handelsonderneming is het mogelijk om zelf en gratis via internet uw VE in te 

schrijven. U kunt eveneens uw adres wijzigen of nieuwe activiteiten toevoegen. U 

kunt een mandaat geven aan bv. w boekhouder om dit in uw plaats te doen. Voor 

meer informatie: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/ond/PriS/ 

 

 

4. Ik heb een ondernemingsnummer, een hoedanigheid en een VEnummer, maar een ander 

gegeven is niet correct, wat moet ik doen?  

 

In dit geval contacteert u best de helpdesk van de KBO Beheersdienst die u, afhankelijk van het 

foutieve gegeven concreet zal informeren over de te ondernemen stappen. U kunt de helpdesk 

bereiken via de volgende kanalen:  

• Telefonisch: 02 277 64 00 

• Email: helpdesk.kbo@economie.fgov.be 

• Schriftelijk: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

KBO Helpdesk 

Koning Albert II laan 16 

1000 Brussel 

 

 

 

 

Inschrijving FAVV 
 

Nadat u zich volledig in orde heeft gesteld met uw inschrijving in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen (KBO), is het ook belangrijk om u te registreren bij het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 

 

Hiervoor dient u zich aan te bieden bij een Provinciale controle-eenheid (PCE). Op de website van het 

FAVV vindt u een overzicht van alle PCE’s: http://www.favv-afsca.fgov.be/pce/. 
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Enkele speciale gevallen 
 

5. Ik ben landbouwer en oefen al mijn activiteiten uit met een vennootschap MET 

rechtspersoonlijkheid, zoals een BVBA, een landbouwvennootschap (LV) etc.  

� Heb ik nog een ondernemingsnummer als natuurlijk persoon nodig?  

 

U dient geen afzonderlijk ondernemingsnummer als natuurlijk persoon te hebben.  

 

Controleer wel of de gegevens van uw onderneming volledig zijn. Dit kan via de 

public search (zie hoofdstuk: “Heb ik al een ondernemingsnummer ?”). Verifieer 

volgende gegevens:  

 

1. Heb ik een hoedanigheid “niet handelsonderneming naar privaat recht”? 

2. Heb ik één of meerdere vestigingseenheden? 

3. Is de andere informatie over mijn onderneming en VE correct?  

 

 

Is het antwoord op één van bovenstaande vragen neen? Raadpleeg dan 

rubriek 2, 3 of 4 (pp. 4-5) voor meer uitleg.  

 

 

6. Ik ben landbouwer en oefen mijn activiteiten uit via een feitelijke vereniging (FV). Ik oefen 

mijn activiteiten dus samen uit met mijn broer/vader/echtgenoot/… en dit door middel 

van een vennootschap ZONDER rechtspersoonlijkheid.  

� Heb ik nog een ondernemingsnummer als natuurlijk persoon nodig?  

 

Ja, aangezien de feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft, heeft elk lid van de FV 

afzonderlijk een ondernemingsnummer als natuurlijk persoon nodig en een 

vestigingseenheidsnummer, verbonden aan die onderneming. Dit is wettelijk verplicht (art. 4 van de 

KBO wet van 16.01.2003).  

 

Opgepast: het is belangrijk dat alle leden van de FV een identiek vestigingsadres hebben.  

 

Hoe u kunt nagaan of u dit al heeft en wat u moet doen indien dit niet het 

geval is, zie hoofdstuk: “Heb ik al een ondernemingsnummer ?” en rubriek 1, 

2, 3 of 4 (pp. 4-5).  

 

De feitelijke vereniging heeft ook een ondernemingsnummer nodig omdat het de FV 

is die btw plichtig is (art. 4 van de KBO wet van 16.01.2003). Dit nummer wordt 

ingeschreven door het BTW kantoor. Bovendien wordt dit nummer gebruikt door het 

FAVV om de FV slechts één maal te factureren.  

 

De onderneming natuurlijk persoon heeft een ondernemingsnummer nodig, maar is 

niet BTW plichtig ! Er wordt dus 1 keer BTW betaald via de FV.  

 

De FV heeft GEEN hoedanigheid niet handelsonderneming naar privaat recht, enkel 

een BTW (en / of RSZ) hoedanigheid. Doorgaans heeft een FV geen 

vestigingseenheidsnummer. Dit is enkel mogelijk als er personeel tewerkgesteld is.  
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  Besluit:  

  Ik ben lid van een feitelijke vereniging, wat moet ik nagaan ?  

 

  

 

 

  Voor de FV:      Voor elk lid van de FV:  

- Heeft mijn FV een ondernemingsnummer?  - Heeft iedereen een ondernemingsnummer? 

- Heeft mijn FV een BTW-hoedanigheid?   - Heeft iedereen minimum één VE-nummer? 

       - Heeft iedereen de hoedanigheid NHO?  

- Is alle informatie over de onderneming & VE    

correct?  

 

 

 

7. Ik vind mijn vraag hier nergens terug, wat moet ik doen?  

 

In dit geval contacteert u best de helpdesk van de KBO Beheersdienst. U kunt de helpdesk bereiken 

via de volgende kanalen:  

• Telefonisch: 02 277 64 00 

• Email: helpdesk.kbo@economie.fgov.be 

• Schriftelijk: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

KBO Helpdesk 

Koning Albert II laan 16 

1000 Brussel 

 

 

 

INSCHRIJVING FAVV 
 

Nadat u zich volledig in orde heeft gesteld met uw inschrijving in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen (KBO), is het ook belangrijk om u te registreren bij het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) indien u één of meerdere activiteiten uitoefent die vallen 

onder hun bevoegdheid.  

Hiervoor dient u zich aan te bieden bij een Provinciale controle-eenheid (PCE). Op de website van het 

FAVV vindt u een overzicht van alle PCE’s: http://www.favv-afsca.fgov.be/pce/. 

 

 

 


